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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že Zmluva o založení Európskeho spoločenstva zmenená a doplnená 
Lisabonskou zmluvou v článku 158 o politike súdržnosti označuje horské oblasti ako 
oblasti s trvalo znevýhodnenými prírodnými podmienkami, zároveň uznáva ich 
rozmanitosť a žiada, aby sa im venovala osobitná pozornosť;

2. navrhuje, aby Komisia s ohľadom na zelenú knihu o územnej súdržnosti EÚ, ktorá vyjde 
v októbri 2008, a v súlade s cieľmi Územného programu a Európskej územnej stratégie 
(EÚS) vypracovala osobitné opatrenia na kompenzáciu znevýhodnených podmienok 
horských oblastí,

3. vyjadruje želanie, aby Komisia prostredníctvom zelenej knihy o horách vypracovala 
skutočnú integrovanú európsku stratégiu pre hory;

4. pripomína, že regióny umožňujú kvalitnú poľnohospodársku produkciu, priemyselnú 
činnosť a cestovný ruch, boj proti zmenám klímy prostredníctvom ochrany biodiverzity, 
zachytávanie CO2 trávnatými plochami a lesným porastom;

5. zdôrazňuje dôležitosť otázky hospodárenia s vodou v horských oblastiach, vyzýva 
Komisiu, aby povzbudzovala miestne a regionálne orgány k rozvoju všestrannej 
solidarity;

6. zdôrazňuje význam integrovanej stratégie trvalo udržateľného rozvoja založenej na 
vnútornom potenciáli hôr a za týmto účelom podporuje miestne a decentralizované 
iniciatívy a spoluprácu medzi horskými oblasťami;

7. domnieva sa, že na zachovanie ďalších činností a obyvateľstva je potrebné trvalo 
udržateľné a dynamické poľnohospodárstvo;

8. je presvedčený, že zachovanie dostatočnej hustoty obyvateľstva v horských oblastiach je 
prioritnou záležitosťou a že sú potrebné opatrenia na boj proti dezertifikácii a prilákanie 
nového obyvateľstva;

9. trvá na tom, že je dôležité zabezpečiť vysokú úroveň služieb všeobecného hospodárskeho 
záujmu, zlepšiť prístupnosť a vzájomné prepojenie a vytvoriť potrebnú infraštruktúru.
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